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Португалският комисар по кохезията в 
ЕС Елиза Ферейра

Финансиране по Европейския фонд за 
регионално развитие

С бюджет от 570 млн. евро 
за периода 2021—2027 г., 
Европейската комисия 
пусна в действие Инстру-
мент за междурегионални 
инвестиции в иновации 
(I3). Той ще насърчава 
изграждането на европей-
ски вериги за създаване 
на стойност, в които аспе-
ктът на сближаването има 
силно присъствие, и поне 
половината от бюджета 
му ще бъде заделен за по-
слабо развитите региони.
I3 ще подкрепя парт-
ньорствата между изсле-

дователи, предприятия, 
гражданското общество и 
публичните администра-
ции, за да се определят и 
прецизират общите сфери 
за инвестиции. Ще бъдат 
подкрепени и полезните 
взаимодействия с дейст-
вията по „Хоризонт Евро-
па“ и програмата за един-
ния пазар. 
За 2021 и 2022 г. поканите 
за представяне на предло-
жения по I3 ще бъдат в две 
направления, на стойност 
145 млн. евро:
• Направление 1: Фи-

нансова и консултантска 
подкрепа за инвестиции 
в междурегионални ино-
вационни проекти /за ут-
върдени партньорства с 
цел да им се помогне да 
ускорят навлизането на 
пазара и увеличаването на 
мащаба на иновативни ре-
шения в общи приоритет-
ни области за интелигент-
на специализация, както 
и да разработят портфейл 
от инвестиционни проек-
ти/. Направлението е на-
сочено по-специално към 
малките, средните и стар-
тиращите предприятия, 
които често не разполагат 
с ресурси, за да изпробват 
своите идеи, концепции 
и иновации. По това на-
правление се насърчава 
сътрудничеството между 
по-силно и по-слабо раз-
вити региони. 
• Направление 2: Фи-
нансова и консултантска 
подкрепа за развитието 
на вериги за създаване на 
стойност в по-слабо раз-
витите региони /за нови 
партньорства, с цел да 
им се помогне да ускорят 
навлизането на пазара и 
увеличаването на маща-
ба на иновативни реше-
ния в общи приоритетни 
области за интелигентна 
специализация, както и да 
разработят портфейл от 
инвестиционни проекти/. 
Целта на това направление 

е да се увеличи по-специ-
ално капацитетът на реги-
оналните екосистеми, за 
иновации в по-слабо раз-
витите региони, за учас-
тие в световните вериги за 
създаване на стойност и за 
участие в партньорства с 
други региони. 
„С помощта на Инстру-
мента за междурегионал-
ни инвестиции в иновации 
впрягаме неусвоения по-
тенциал на по-активното 
междурегионално сътруд-
ничество за по-иновати-
вен и конкурентоспособен 
Европейски съюз с по-ви-
сока степен на сближава-
не.Този инструмент ще 
съчетава подкрепата за ин-
вестиции в ключови евро-
пейски приоритети, като 
екологичния и цифровия 
преход, с най-добре пред-
ставените сфери на инова-
ции на всеки европейски 
регион. С радост мога 
да кажа, че с поканата за 
представяне на проекти 
инструментът вече навли-
за в етапа на изпълнение“, 
заяви в изказването си Ко-
мисарят по въпросите на 
сближаването и реформи-
те, Елиза Ферейра.
Създадена е специална 
експертна група, която да 
подпомага Комисията при 
изготвянето на дългосроч-
на работна програма и по-
каните за представяне на 
предложения. 

Възстановяване от кризата, 
създаване на по-екологична и 

цифрова Европа

Европейската комисия 
постави началото на 
цикъла на европейския 
семестър за 2022 г., в 
направление координа-
ция на икономически-
те политики. Есенният 
пакет на европейския 
семестър включва го-
дишния обзор на устой-
чивия растеж, станови-
щата относно проектите 
на бюджетни планове 
(ПБП) за еврозоната, 
препоръките на поли-
тиката за еврозоната и 
предложението на Ко-
мисията за съвместен 
доклад за заетостта. 
Пакетът се основава 
на есенната икономи-
ческа прогноза от 2021 
г., в която се отбелязва, 
че европейската ико-
номика преминава от 
възстановяване към екс-
панзия, но понастоящем 
е изправена пред нови 
предизвикателства.
Тазгодишният обзор 
на устойчивия растеж 
(ГОУР) предлага ам-
бициозна програма за 
2022 г., с която ЕС се 
насочва от управление-
то на кризи към устой-
чиво и справедливо 
възстановяване, което 
укрепва издръжливост-
та на икономиката на 
ЕС. В него също се по-
сочва как Механизмът 
за възстановяване и 
устойчивост (МВУ) — 
основният елемент на 
NextGenerationEU — ще 
бъде по-тясно интегри-
ран в новия цикъл на 
европейския семестър. 
По този начин ще бъ-
дат осигурени полезни 
взаимодействия между 
тези процеси и ще се из-
бегне ненужната адми-
нистративна тежест за 
държавите членки. 
В своите изказвания, 
членовете на колегиума 
заявиха:
ВалдисДомбровскис, 
изпълнителен замест-
ник-председател на Ко-
мисията, отговарящ за 
икономиката в интерес 
на хората: С премина-
ването от управление 

на кризи към благопри-
ятстващи растежа ин-
вестиции за бъдещето, 
сега приоритетът е да 
се въведат правилните 
реформи и инвестиции, 
за да може Европа да 
постигне приобщаващо, 
трайно и устойчиво въз-
становяване. Въпреки че 
Механизмът за възста-
новяване и устойчивост 
ще осигури структурата 
за финансиране, държа-
вите членки могат също 
така да разчитат на евро-
пейския семестър като 
ориентир за политиката 
в бъдеще. Неговите ре-
довни насоки ще им по-
могнат да постигнат на-
предък в екологичния и 
цифровия преход, да да-
дат на своите икономики 
необходимия стимул и 
да засилят колективна-
та си устойчивост на 
бъдещи сътресения. Се-
местърът също така ще 
им помогне да се спра-
вят както с новите, така 
и със съществуващите 
рискове, които могат да 
попречат на възстановя-
ването. Освен това ще 
трябва да се съсредото-
чим върху укрепването 
на дружествата, привли-
чането на повече хора 
към качествени работни 
места, премахването на 
пречките пред инвес-
тициите и координира-
нето на политиките за 
запазване на фискалната 
устойчивост на ЕС.
ПаолоДжентилони, ко-
мисар по въпросите на 
икономиката: Европей-
ската икономика отбе-
лязва силен растеж, но е 
засегната от неблагопри-
ятни обстоятелства: ряз-
ко увеличение на случа-
ите на COVID-19, ръст 
на инфлацията и текущи 
проблеми, свързани с 
веригата на доставки. 
Тази сложна икономи-
ческа картина изисква 
внимателно адаптира-

ни политики. Трябва да 
продължим възстановя-
ването и да преминем 
към по-устойчив, конку-
рентоспособен и приоб-
щаващ модел на растеж 
за периода след панде-
мията. За еврозоната 
призоваваме за умерено 
подкрепяща фискал-
на позиция за 2022 г. с 
акцент върху инвести-
циите, новите умения 
за работниците и запаз-
ването на платежоспо-
собността на жизнеспо-
собните предприятия. 
Макроикономическите 
дисбаланси, които пан-
демията в много слу-
чаи изостри, изискват 
специално внимание. 
Механизмът за възста-
новяване и устойчивост 
понастоящем се прила-
га в 22 държави от ЕС, 
които имат за цел да из-
разходят около 40 % от 
общия размер на отпус-
натите им безвъзмездни 
средства още през 2022 
г. Успехът на това начи-
нание вероятно ще бъде 
най-голямото предизви-
кателство — и възмож-
ност — за следващата 
година.
Никола Шмит, комисар 
по въпросите на работ-
ните места и социал-
ните права: Активните 
политики по заетостта, 
включително стиму-
лите за придобиване 
на умения и наемане 
на работа, трябва да 
бъдат в центъра на на-
шата дейност, за да се 
смекчат отрицателните 
последици от панде-
мията. Това ще улесни 
преминаването от едно 
работно място на друго 
и ще гарантира, че еко-
логичният и цифровият 
преход са справедливи 
и приобщаващи. Наред 
с увеличаването на ин-
вестициите в уменията е 
наложително да се раз-
гледат и условията на 
труд, което ще спомогне 
също за справяне с не-
достига на работна ръка 
в някои сектори. Под-
крепяме желанието на 
хората да се преместят 
на нови, съобразени с 
бъдещето работни мес-
та, но също така трябва 
да гарантираме качест-
вото на тези нови видо-
ве работни места.
Комисията приканва 
Еврогрупата и Съвета 
да обсъдят пакета и да 
одобрят предложените 
насоки. Тя се надява да 
започне конструктивен 
диалог с Европейския 
парламент относно съ-
държанието на този 
пакет и всеки следващ 
етап от цикъла на евро-
пейския семестър.

 Валдис Домбровски от 1 декември 2019 го-
дина е изпълнителен заместник-председа-
тел с ресор „Икономика в интерес на хора-
та“ в  Комисията „Фон дер Лайен“ 

Мария Габриел - Комисар за иновациите, 
научните изследвания, културата, обра-
зованието и младежта

Европейската комисия насочва вниманието си 
към равенство между половете и насърчаване 

на момичетата към кариера

В доклада на Европейска-
та комисия от тригодиш-
ното проучване She Figures 
2021, което следи равен-
ството между половете в 
областта на научните из-
следвания и иновациите 
се подчертава, че средно 
на ниво бакалавърска и 
магистърска степен жени-
те са по-многобройни от 
мъжете и като студенти (54 
%), и като завършващи (59 
%), а на ниво докторска 
степен почти се наблюдава 
равенство между половете 

(48 %). Въпреки това раз-
личията между областите 
на обучение се запазват. 
Така например жените все 
още са по-малко от една 
четвърт сред получилите 
докторска степен в облас-
тта на ИКТ (22 %), а съще-
временно съставляват 60 и 
над 60 % от притежаващи-
те същата степен в облас-
тта на здравеопазването, 
социалните въпроси и об-
разованието (съответно 60 
% и 67 %).
Освен това жените са едва 

около една трета от из-
следователите (33 %). На 
най-високо академично 
равнище те продължават 
да бъдат по-слабо предста-
вени и заемат около една 
четвърт от академичните 
длъжности „професор“ 
(26 %). За жените също 
така е по-малко вероятно 
да работят като учени и 
инженери (41 %) и те са 
по-слабо представени сред 
самостоятелно заетите в 
областта на науката, инже-
нерството и ИКТ (25 %).
На основание на резулта-
тите, въпреки констати-
рания напредък от 2003 г 
до момента,Европейската 
комисия насочва внима-
нието си към равенство 
между половете и насър-
чаване на момичетатакъм 
кариера предвид техния 
потенциал. В своето при-
ветствие на тазгодишното 
издание на доклада, ко-
мисарят за иновациите, 
научните изследвания, 
културата, образование-
то и младежта – Мария 
Габриел, заявява: Данни-
те от последното издание 
на SheFigures сочат, че в 
Европа икономиката, ла-
бораториите и академич-
ните среди вече зависят от 
жените. Става ясно обаче, 
че трябва да работим още 
за утвърждаването на ра-
венството между поло-
вете, по-специално за да 
насърчим момичетата към 
кариера в науките, техно-
логиите, инженерството и 

математиката. Несъмнено 
Европа се нуждае от твор-
ческия и предприемаче-
ския потенциал на жените 
за своето по-устойчиво, 
екологично и цифрово бъ-
деще. 
Освен това „Хоризонт Ев-
ропа“ засилва подкрепата 
за равенството между по-
ловете в областта на науч-
ните изследвания и инова-
циите чрез:
• нов критерий за допус-
тимост за финансиране 
по „Хоризонт Европа“, 
изискващ от публичните 
органи, научноизследова-
телските организации и 
висшите учебни заведения 
да имат план за равенство 
между половете;
• включване на свързано 
с пола измерение в съ-
държанието на научните 
изследвания и иновациите 
като изискване по подраз-
биране в цялата програма;
• финансиране за действия 
в подкрепа на разработ-
ването на планове за ра-
венство между половете в 
държавите и асоциираните 
държави и изпълнение на 
програмата на Европей-
ското научноизследовател-
ско пространство;
• мерки и дейности за на-
сърчаване на равенството 
между половете в рамките 
на Европейския съвет по 
иновациите; както и
• силно насърчаване на ба-
лансираното представяне 
на половете в научноиз-
следователските екипи.
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